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Boca Livre

Dr. Vicente articula liberação
de recursos para hospitais
de Jaraguá do Sul, Indaial e
Pomerode

Por: Claudio Augusto A. Silvino

Preciso de um favor
Caso alguém esteja em viagem
pelo Norte/Nordeste do Brasil e encontre os passarinhos, meus funcionários (quase ex-funcionários) que
saíram de férias e ainda não voltaram, por favor avise que a batatinha
deles está assando.

O deputado estadual Dr. Vicente Caropreso (PSDB) se reuniu com o secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro, e o secretário da Casa Civil, Eron
Giordani, para tratar do andamento dos processos para a liberação de recursos de
emendas e indicações de sua autoria a hospitais de Jaraguá do Sul, Pomerode e
Indaial. As audiências ocorreram nesta quarta-feira (19), na capital. Os projetos a
serem custeados pelo governo estadual somam R$ 23 milhões e envolvem obras de
reforma, ampliação e compra de equipamentos. Os recursos devem ser liberados no
decorrer do ano.
“Foram reuniões muito produtivas. Trabalhamos de forma articulada, acompanhando a tramitação dos processos e temos o compromisso dos secretários para que
tenham prioridade. São ações que seguem a estratégia do governo de aumentar a
oferta de serviços de saúde à população, estruturando atendimento regional e diminuição da ﬁla de espera por cirurgias eletivas.”
Conforme o deputado, os processos vão garantir R$ 5,2 milhões para o Hospital São José, destinados à compra de equipamentos para o centro cirúrgico e de
um novo equipamento de tomograﬁa computadorizada, e R$ 7,5 milhões para a
reforma e ampliação do pronto atendimento obstétrico e infantil do Hospital e Maternidade Jaraguá. Os processos já estão em andamento dentro da secretaria e os
recursos devem ser liberados no decorrer do ano.
Além desses recursos, outras duas emendas do deputado Dr. Vicente vão garantir R$ 548 mil para a compra de materiais ao Hospital Jaraguá e 170 mil para
aquisição de macas de transporte de pacientes ao Hospital São José.
Indaial
O deputado também tratou do processo de repasse de R$ 6,7 milhões ao Hospital Beatriz Ramos, de Indaial. O recurso será destinado à instalação deﬁnitiva de
dez leitos de UTI. A obra de ampliação e reforma do espaço engloba também um
laboratório de análises clínicas e o centro de diagnóstico por imagem. Esse processo está em fase adiantada dentro da Secretaria da Saúde e o convênio deve ser
sacramentado no próximo período.

Pomerode

Quanto aos recursos para ﬁnanciar o projeto de ampliação Hospital e Maternidade Rio do Testo, em Pomerode, que soma R$ 2,4 milhões, o deputado relata que o
processo já iniciou a tramitação e está em análise na Secretaria de Estado da Saúde.
O hospital também será contemplado com a instalação de sistema de geração de
energia fotovoltaica, um investimento articulado pelo parlamentar com o governo
do Estado que soma cerca de R$ 500 mil.
Fonte: Assessoria de Comunicação – Deputado Vicente Caropreso
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Gerente regional da Celesc
veio explicar as sucessivas
quedas de energia em
Corupá

ESF’s de Corupá reabrem no
próximo dia 24

Preocupada com as sucessivas quedas de energia elétrica no município, a
Associação Empresarial de Corupá (ACIAC) convidou o gerente regional da Celesc, Danilson Wolﬀ para uma reunião que foi realizada na manhã desta quinta-feira(20). O encontro ocorreu na sede da ACIAC e contou com a presença de
membros da diretoria, presidente da câmara de vereadores, Bernadete Hillbrecht,
do prefeito em exercício, Claudio Finta, e do presidente da associação dos consumidores da Celesc, Dr. Herrmann Suesenbach.
De acordo com a presidente da ACIAC, Débora Tomelin, os problemas
recorrentes de queda no fornecimento de energia elétrica têm causado sérios prejuízos ao setor produtivo do município e à comunidade em geral, e citou as paniﬁcadoras, mercados, supermercados, indústrias e demais consumidores, alguns
que, inclusive, sofreram queima de aparelhos e equipamentos. Por isso, durante a
reunião, a Associação entregou uma pauta de reivindicações à direção da Celesc.
Entre os pedidos, que não diferem dos apresentados em outro ofício entregue em
2011, insistem na necessidade de uma resposta mais ágil no restabelecimento da
energia.
O Dr. Herrmann foi mais incisivo, dizendo que a população corupaense
está cansada de desculpas e exige ações efetivas como, por exemplo, a necessidade
de a Celesc investir em Corupá, suprindo a necessidade do município que veriﬁcou
aumento de consumidores e instalação de novas empresas. Dr. Herrmann ainda
cobrou o plano de contingência da Celesc, para Corupá, além de repassar as reclamações que tem recebido de tensão baixa, oscilação da rede(principalmente em
horários de pico), além da qualidade da energia fornecida.
Segundo o gerente regional da Celesc, as quedas de energia foram causadas
por uma sucessão de fatores: problema técnico no alimentador instalado na subestação no centro da cidade; instalação (ainda não concluída) de redes alternativas de
abastecimento que ocorrem no bairro Bomplant, na rua Roberto Seidel, e na Vila
Izabel. “Para evitar os cortes programados, as equipes estão trabalhando com a
linha viva, ou seja, energizada e por uma questão de segurança, o sistema é programado para ﬁcar mais sensível e não religar no caso de imprevistos. Neste período,
houve o choque de um caminhão com a rede elétrica, um cabo que se soltou, além
do vento que provoca queda de árvores sobre a ﬁação”, destacou Danilson.
Danilson também admitiu que pelo menos numa ocasião, o equipamento que
sinaliza a falta de energia para que possa ser feito o chaveamento e migração para
uma rede alternativa, apresentou falhas, fato que provocou uma demora no restabelecimento do fornecimento. Outro ponto destacado foi a perda de contato com as
equipes das empresas que realizam a ampliação e as melhorias no sistema, provocada pela queda das torres no morro das antenas. “Não podemos dizer que problemas
e imprevistos não vão mais acontecer, mas procuraremos atender as reivindicações
apresentadas. Vir aqui, não é um favor meu, mas sim uma obrigação”, destacou.
Além dos problemas listados acima, devemos considerar outros, como uma
única equipe terceirizada e com apenas 5 pessoas, responsável pelas roçadas nos
municípios de Jaraguá, Guaramirim, Schroeder e Corupá; a obra de expansão da
rede, pela rua Francisco Mees, que sofreu atraso por conta das chuvas, mas estará
concluída até março deste ano; dependendo do problema, é necessário o deslocamento de uma equipe de Jaraguá do Sul para prestar o atendimento, e isso piora o
tempo de resposta.
Nem tudo foi notícia ou informação ruim, e Danilson tentou tranquilizar informando que a Celesc tem, com uma defasagem de 20 dias, a informação da demanda
de energia elétrica de Corupá, com base nas faturas de consumo e, considerando
esta informação, temos consumido 50% da capacidade instalada em nossa cidade.
O gerente da Celesc reconheceu que a estrutura é pequena para atender a demanda local e regional, mas pede e espera que as reclamações sejam registradas no
0800 da Celesc, reforçando os argumentos para melhorias.

Os quatro postos de saúde de Corupá ESF-1(rua 1º de maio-Seminário), ESF-2(Lions), ESF-3(rua Nereu Ramos-Centro) e ESF-4(rua Carlos Rutzen-Vila Izabel), com o ﬁm do recesso, reiniciam o atendimento dos pacientes na segunda-feira(24).
Durante o recesso, aconteceram algumas mudanças que incluíram a pintura externa (cada um diferente dos demais), e a cor das guias, receitas e encaminhamentos
dos pacientes, que seguirão a mesma cor do posto, facilitando a identiﬁcação de
origem do paciente. (ESF-1(verde claro), ESF-3(rosa) e ESF-4(amarelo). O ESF-2,
cuja mudança para a João Tozini está prevista ocorrer até o ﬁnal de fevereiro, mantem a mesma cor, mas a cor das guias, receitas e encaminhamentos dos pacientes
já serão nas cores do novo ESF, azul escuro. Aproveitando o momento, o Pronto
Atendimento teve a sua pintura revitalizada, na cor marrom claro, com branco.
Neste resto de semana ainda acontecerão as roçadas e lavações dos pisos dos estacionamentos dos ESF’s.
O secretário de saúde, Felipe Rafaeli Rodrigues, falou sobre o recesso dos funcionários de sua pasta e sobre algumas outras novidades, “Foi um ano difícil em
razão da pandemia e todos estavam esgotados. Por isso, optamos por conceder as
férias à maioria, mas não deixando a nossa população desguarnecida”, e explicou,
“foi montada uma estrutura dentro do PA que efetuou o atendimento de nossa população, executando procedimentos inerentes aos ESF’s, inclusive a renovação da
receita àqueles que fazem uso contínuo de medicamentos, e o teste da Covid.”
Ainda segundo Felipe, “as mudanças não foram apenas visuais dos postos e
guias; nesta sexta-feira(21), todos os servidores do setor da saúde participarão de
um curso de capacitação realizado pelo Ministério da Saúde. O workshop que deve
durar o dia inteiro, tem conﬁrmadas as palestras motivacionais com o Dr. Amaro e
o Dr. Vicente.”.
Em função deste workshop, marcado para sexta-feira(21), neste dia não haverá
atendimento na Ala Covid, (instalada no PA), não serão realizados agendamentos
para testes, não haverá atendimento na Secretaria, na farmácia e nas salas de vacina.
Com informações do secretário municipal de saúde de Corupá
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RESUMO DA SEMANA – LEITURA DINÂMICA
Criação do Bolsa Atleta reforça
expectativas e trabalho da
Fundação Catarinense de
Educação Especial

A criação do Bolsa Atleta pelo Governo do Estado de Santa Catarina traz
boas expectativas e reforça o trabalho
da Fundação Catarinense de Educação
Especial (FCEE) no que diz respeito à
inserção do esporte na rotina dos educandos. A instituição oferece atividades
paradesportivas, dentre os seus dez Centros de Atendimento Especializado, com
o objetivo da prática de atividade física
e atenção à saúde e aposta no esporte
como ferramenta para a promoção da inclusão social.
A expectativa agora é pela publicação do edital de seleção dos atletas e
paratletas a serem contemplados com
o benefício, que prevê bolsas entre R$
350,00 a R$ 1,5 mil, conforme as sete
categorias já deﬁnidas, totalizando investimento de R$ 8,4 milhões ao ano. O
documento está sendo elaborado pelas
equipes técnica e jurídica da Federação
Catarinense de Esporte (Fesporte), responsável pelo desenvolvimento do programa em conjunto com as Secretarias
de Estado da Fazenda, da Educação e
Casa Civil.

Polícia Civil de Santa Catarina
forma 18 novos escrivães e reforça
quadro da instituição

Na manhã desta quinta-feira(20), a
Polícia Civil de Santa Catarina realizou
a formatura de 18 novos escrivães de
polícia que concluíram o curso de Formação Inicial e reforçam os quadros da
Instituição. A solenidade aconteceu na
Academia da Polícia Civil (Acadepol),
em Florianópolis.
Os novos servidores realizaram
1.268 horas aula durante 33 semanas,
desde o dia 21 de maio de 2021, entre aulas teóricas e práticas, além de estágios
em delegacias de polícia. Os formados
saem também com o título de pós-graduados em Ciências Policiais e Investigação Criminal. Agora, serão distribuídos
para unidades policiais pelo Estado.

Governo lança maior pesquisa de
demanda turística da história do
estado

O Governo de Santa Catarina, por
meio da Agência de Desenvolvimento
do Turismo de Santa Catarina (Santur),
executa o maior projeto de pesquisa turística realizado no estado. O Estudo de
Demanda Turística, em parceria com a
Universidade do Vale do Itajaí, irá proporcionar um panorama atual sobre os
visitantes catarinenses. Ao todo, foram
investidos R$ 750 mil para a execução
da pesquisa que irá até o agosto de 2022.
A partir destes dados, será possível
mensurar e qualiﬁcar o perﬁl e o ﬂuxo

dos turistas. Além disso, a pesquisa irá
contemplar uma análise dos serviços
prestados e, também, infraestrutura turística. E, desta maneira, a Santur terá
em mãos informações sobre os hábitos
de consumo dos visitantes em diferentes épocas do ano para um diagnóstico completo do turismo praticado em
Santa Catarina. A pesquisa está sendo
desenvolvida e aplicada por um grupo
multidisciplinar formado, principalmente, por proﬁssionais da Universidade do Vale do Itajaí (Univali), Instituto
Federal Catarinense (IFC), com o apoio
da Univille; Universidade do Contestado (UnC); Universidade do Oeste de
Santa Catarina (Unoesc); Universidade
do Extremo Sul Catarinense (Unesc).

Sicoob libera transferências via
WhatsApp

Você está no meio de uma conversa
pelo WhatsApp com um(a) amigo(a) num
sábado à noite e se lembra que está devendo
uma grana para ele(a) já há algum tempo. Se
tem o dinheiro em conta, a primeira reação
seria abrir seu aplicativo de conta bancária e
fazer uma transferência, não é?
Pois agora os cooperados do Sicoob
têm mais uma facilidade, o serviço de transferência por meio do WhatsApp. Desde 14
de janeiro, os cooperados do Sicoob já podem realizar transferências entre pessoas
físicas, de forma rápida (real time) e fácil,
direto no aplicativo, e sem taxas. Tudo de
forma segura! O serviço é compatível com
tecnologias como biometria facial e impressão digital. Outro aspecto que garante
a segurança dos pagamentos no WhatsApp
é a conﬁguração de um PIN numérico para
informar na hora de movimentar o dinheiro.
Inicialmente, a função será habilitada
para portadores dos cartões Sicoobcard da
bandeira Mastercard, que tenha a função
débito ativa. Para utilizar a novidade, você
deve conﬁgurar o serviço direto no aplicativo. O valor mínimo para transferências
nesta modalidade é de R$ 1, enquanto o máximo por transferência é de R$ 1 mil, sendo
limitada as transferências diárias em R$ 2,5
mil e mensal em R$ 5 mil.

Epagri/Cepa estima perdas na
safra catarinense de milho e na
safra de soja

As chuvas irregulares e mal distribuídas em dezembro e janeiro em
Santa Catarina podem acarretar perdas
de em média 43% na safra catarinense
do milho e de cerca de 30% na de soja,
segundo estimativas da Epagri/Cepa. A
estiagem iniciou após dia 20 de novembro, quando mais de 50% das lavouras
de milho estavam em fase de ﬂoração,
período sensível à falta de umidade no
solo. A continuidade da estiagem e das
altas temperaturas pode aumentar ainda
mais as perdas.
Segundo o engenheiro-agrônomo
da Epagri/Cepa, Haroldo Tavares Elias,
o impacto no rendimento das lavouras
é diferente em cada região, de acordo

com déﬁcit hídrico. “A redução da produtividade é muito variável, sendo estimada de 20 a 80% entre e dentro das
microrregiões geográﬁcas. Em várias
regiões o efeito da estiagem acarreta
perdas na produção acima de 40%”,
explica. As regiões do Oeste, extremo
Oeste e Planalto Norte são as que mais
sofrem com a falta de chuva. O baixo
índice de chuva está relacionado ao “La
Niña”, fenômeno climático que provoca
a diminuição da temperatura das águas
do oceano pacíﬁco tropical central e
oriental e impacta o regime de chuvas.
A inﬂuência em Santa Catarina e Sul do
Brasil são chuvas abaixo do esperado
para este período e temperaturas elevadas. Em janeiro de 2022, o déﬁcit hídrico se prolonga, caracterizando a anomalia climática.

portamentos restritivos e repetitivos. A
Lei 7.819/2018, sancionada pelo prefeito Antídio Lunelli, no ano de 2019,
instituiu a Carteira de Identiﬁcação do
Autista (CIA), no âmbito do Município
de Jaraguá do Sul. Segundo o texto da
lei, a pessoa portadora de Transtorno do
Espectro Autista (TEA) é legalmente
considerada pessoa com deﬁciência para
todos os efeitos. A Carteira tem validade de cinco anos, devendo ser revalidada com o mesmo número. A carteirinha
do autista é expedida em Jaraguá do Sul
sem qualquer custo. Em caso de dúvida, entre em contato com a Secretaria
de Assistência Social e Habitação pelo
telefone 3374-2772, mais informações
também podem ser obtidas por meio
do banner “Carteira do Autista” no site
www.jaraguadosul.sc.gov.br/social.

Permanecem abertas as inscrições
para a Conferência de Saúde
Mental

Inscrição para recenseador do
IBGE vai até sexta

A Secretaria de Saúde e a Comissão
Organizadora da 1ª Conferência Municipal
de Saúde Mental comunicam que permanecem abertas as inscrições para a conferência, que acontecerá nos dias 2 e 3 de fevereiro, no Centro Empresarial de Jaraguá do
Sul (Cejas). São 200 vagas, sendo 50 vagas
por oﬁcina. A conferência terá como tema
“A Política de Saúde Mental como Direito:
Pela defesa do cuidado em liberdade, rumo
a avanços e garantia dos serviços da atenção psicossocial no SUS”. A ﬁnalidade do
evento é propor diretrizes de formulação
da Política Nacional de Saúde Mental e o
fortalecimento dos programas e ações de
saúde mental para todo o território nacional. Na etapa municipal o objetivo é o de
analisar as prioridades constantes no Documento Orientador e elaborar propostas que
serão encaminhadas para a etapa estadual.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio do seguinte link: https://www.
jaraguadosul.sc.gov.br/1-conferencia-municipal-de-saude-mental-de-jaragua-do-sul.
Dúvidas sobre a inscrição podem ser tiradas
pelo e-mail cmsm@jaraguadosul.sc.gov.br.

Mais de 140 carteirinhas de
autista foram emitidas em 2021
em Jaraguá do Sul

A Prefeitura de Jaraguá do Sul, por
meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, emitiu no
ano de 2021 149 carteirinhas do Autista,
um aumento de 36% em relação a 2020
quando foram emitidos 109 documentos. A maioria das solicitações são de
crianças de até 12 anos, porém no último ano aumentou a quantidade de emissão para adultos.O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma disfunção
neurológica cujos sintomas englobam
diferentes características como a diﬁculdade de comunicação por deﬁciência
no domínio da linguagem, a diﬁculdade
de formar o raciocínio lógico, a diﬁculdade de socialização, além de prejuízos
a respeito do desenvolvimento de com-

O Instituto Brasileiro de Geograﬁa
e Estatística (IBGE) seleciona até sexta-feira (21) recenseadores para trabalhar
na organização e na coleta do Censo Demográﬁco 2022. Para Jaraguá do Sul são
168 vagas para recenseadores. O IBGE
está com diﬁculdade em completar o
número de recenseadores inscritos no
processo seletivo. Para se inscrever basta acessar o site da FGV conhecimento.
fgv.br/concursos/ibgepss21, clicar em
“recenseador” e seguir as orientações
da página. A taxa de inscrição é de R$
57,50 e o ganho mensal é de cerca de R$
2,5 mil, no caso de o recenseador cumprir 40 horas semanais. O horário de trabalho é ﬂexível e o ganho é por produção. A prova para recenseador acontece
dia 27 de março, na cidade do candidato.
Todos os protocolos sanitários de prevenção à covid-19 serão seguidos. Mais
informações no site da FGV.

Resgate animal

Nos últimos 10 dias, os biólogos do
Programa de Resgate de Fauna da Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente
(Fujama) já atenderam aproximadamente 50 chamados da população para
recolher animais silvestres. Neste período foram recolhidas 27 serpentes sendo
11 delas peçonhentas, além de alguns
gambás, ﬁlhotes de macaco-prego e cervo. Em 2021, Jaraguá do Sul contabilizou o resgate de 672 animais silvestres.
Além da equipe de biólogos da Fujama,
os Bombeiros Voluntários também realizam este trabalho no Município. O
munícipe deve entrar em contato com a
Fujama, por meio do 0800-6420156 da
Ouvidoria da Prefeitura de Jaraguá do
Sul ou direto na Fujama pelo telefone 3273-8008 no horário das 7 às 17 horas
de segunda à sexta-feira, e a noite ou nos
ﬁnais de semana e feriados a solicitação
deve ser feita pelo serviço 193 dos Bombeiros Voluntários.
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Portas Abertas mostra
estruturas da Escola S e
do SENAI à comunidade
regional
Dois eventos programados para
os dias 22 e 29, próximos sábados, vão
apresentar as estruturas da Escola S e do
SENAI à comunidade de Jaraguá do Sul
e região.
No dia 22, das 8 às 12 horas, a programação do Portas Abertas da Escola S
contará com oﬁcinas gratuitas de robótica, com inscrições que podem ser feitas pelo link https://bit.ly/diad_jaragua
ou pelo telefone/whats 47 3372-9563.
Além de conhecer a estrutura, os pais receberão informações sobre a metodologia de
ensino e saberão mais detalhes sobre bolsas e descontos para as ofertas do ensino fundamental (6º e 9º ano) e no ensino médio.
No sábado seguinte, dia 29, também das 8 às 12 horas, a atividade ocorrerá nas unidades do SENAI em Jaraguá do Sul e Guaramirim, apresentando os cursos, laboratórios
e salas de aula, e as condições especiais de matrícula para o novo período letivo.
Informações pelo telefone/whatsap (47) 3372-9573.
Fonte: Assessoria de Imprensa da FIESC

Polícia Civil de Corupá alerta a população pelo aumento de casos de estelionatos
praticados por meios eletrônicos na cidade. Só no mês de janeiro de 2022 foram mais de
um caso por dia. Os principais golpes aplicados são os de clonagem de contas de mídias
sociais e WhatsApp, o golpe do cartão, em que criminosos se passam por funcionários de
um banco (geralmente a Caixa) e o famoso e atual “sextortion” (extorsão sexual).
No golpe do cartão, criminosos fazem contato com a vítima, se passando pela instituição ﬁnanceira e alegam que algo está errado. O golpista, que geralmente possui habilidade
em falar igual aos funcionários de bancos, durante a conversa coloca uma música parecida
com a utilizada pela instituição bancária e pede para conﬁrmar algumas informações. Ludibriada, a vítima repassa dados pessoais e a senha do cartão. Munido das informações que
precisa, então o golpista informa que um funcionário da instituição irá até à residência da
vítima para efetuar a troca do cartão. Com o cartão na mão, os criminosos limpam a conta
da vítima.
Já no “sextortion” os golpistas estudam minuciosamente o perﬁl de suas vítimas através das redes sociais, sendo geralmente homens de meia idade ou mais, casados e com
família e amigos. O golpista utiliza um perﬁl falso contendo a fotograﬁa de uma jovem
atraente e faz um contato, principalmente pelo Facebook, onde começa uma amizade. Durante a conversa, a moça encaminha fotos íntimas suas e pede para que a vítima faça o
mesmo. Depois de ter mandado a foto comprometedora, o suposto pai da jovem, entra em
cena e alega que ela é “menor de idade” e que a vítima estaria praticando pedoﬁlia através
da internet e inicia dessa forma a extorsão. O golpista exige que seja paga certa quantia em
dinheiro, caso contrário tornará pública as fotos encaminhadas. Se a vítima demonstrar que
não irá depositar a quantia exigida, os golpistas se passam por advogados, policiais civis
ou delegados alegando que as fotos já fazem parte de uma investigação policial e solicitam
depósitos em dinheiro para que o “inquérito” seja arquivado.
Por ser uma cidade de pequeno porte, o cidadão corupaense muitas vezes não relata o
caso para a polícia temendo exposição e por isso a quantidade de casos envolvendo golpes
pela internet pode ser ainda maior do que o registrado.
As investigações nos casos praticados por meios eletrônicos são complexas. Elas dependem de informações de instituições ﬁnanceiras e de empresas de mídias sociais que
nem sempre são colaborativas com a polícia. Os dados repassados são na maioria das vezes
insuﬁcientes.
Então o que fazer? O melhor remédio sempre foi a prevenção! Previna-se. Não acredite nas falsas vantagens prometidas pelos criminosos. Desconﬁe se alguma informação
pessoal for solicitada e peça ajuda para a polícia quando tiver dúvida. No site da Polícia Civil de Santa Catarina está disponível um material contendo várias informações importantes
relacionadas ao caso. Este material pode ser acessado neste link: https://www.pc.sc.gov.br/
informacoes/apostilas-cidadao/141-apostila-proteja-se-dos-golpes/ﬁle
Ajude a polícia. Se você tiver alguma informação importante pertinente ao caso do
golpe dos cartões entre em contato e colabore com as investigações. Sabemos que vários
veículos e pessoas suspeitas estiveram na cidade, a polícia necessita dessas informações
para chegar aos autores.
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Dr. Cristóvão acompanha
neta para ser imunizada
Há exatamente um ano, em 20 de janeiro de 2021, Jaraguá do Sul iniciava a vacinação contra a covid-19, depois de quase um
ano de espera pela vacina que pudesse controlar o avanço da pandemia do novo coronavírus.
O médico clínico geral Cristóvão Baptista, de 61 anos, foi o primeiro imunizado
aqui no município, que seguiu as orientações
do Ministério da Saúde e iniciou o Plano Nacional de Imunização com os proﬁssionais
da saúde, que estavam na linha de frente no
combate à pandemia. “É um dia histórico. Eu
acredito na ciência, acredito na vacina como o melhor meio de prevenção. Estou muito
feliz em ter contribuído para isso”, disse o médico na época.
Nesta quinta-feira (20), o médico que já tomou três doses da vacina, foi até a Central
de Imunização da Reinoldo Rau para cumprir mais uma etapa na luta contra o coronavírus:
levar a neta para ser vacinada. “Eu ﬁquei muito feliz por ser o primeiro a ser vacinado aqui,
foi uma honra para mim. Eu acredito na vacina, tanto que estou trazendo a minha neta para
ser vacinada também. Acho que todos os pais devem fazer o mesmo. Vacina para mim, é a
grande arma contra a covid”, disse ele.
Junto com o médico estava a ﬁlha Bruna, responsável pela Isabela. Ambas disseram
estar muito emocionadas. “A gente estava esperando há bastante tempo por isso, por saber
que ela vai poder brincar mais sossegada com os amigos, ter uma rotina um pouco mais normal”, comentou a mãe. Isabela também não escondeu a emoção de se sentir mais protegida.
“Eu tô muito feliz porque eu já estava esperando essa vacina faz muito tempo”, disse ela.
A vacinação pediátrica contra a covid-19 começou no último dia 18, e hoje está aberta
para crianças de 5 a 11 anos com comorbidades e para aqueles com idade acima de oito anos.
Por orientação do Ministério da Saúde, a aplicação das doses pediátricas acontece na Central
de Imunização da Reinoldo Rau, no Centro de Jaraguá do Sul. O horário é das 8h às 16h15,
de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 8h às 13h.
Desde o início da vacinação contra a covid-19 até esta quarta-feira (19), Jaraguá do Sul
já tinha 292.640 doses da vacina aplicadas, incluindo primeiras e segundas doses, além da
dose de reforço.

Em 2021, Santa Catarina
registra menor índice de
crimes violentos em 14 anos
A criminalidade violenta está em queda em Santa Catarina. No ano de 2021, os números de mortes violentas, roubos e roubos e furtos de veículos foram os menores índices da
série histórica, iniciada em 2008 no Estado. Os dados foram apresentados pelo Colegiado
Superior de Segurança Pública e Perícia Oﬁcial durante uma coletiva de imprensa, em Florianópolis.
Em relação aos homicídios, a queda foi de 8,6% no índice proporcional. Os roubos
caíram 2,7%; e os roubos e furtos a veículos diminuíram 2,2%. Para o presidente do Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oﬁcial, Giovani Eduardo Adriano, o trabalho
agora está focado na manutenção dos índices em queda ao longo de 2022. Segundo ele, a
tendência é de um retorno à normalidade, com a diminuição dos efeitos da pandemia. Isso
exigirá um esforço extra das forças de segurança.
O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Marcelo Pontes, ressalta que Santa
Catarina vem registrando sucessivas quedas nos principais índices de criminalidade desde
o ano de 2018. Segundo ele, os resultados demonstram que a continuidade do trabalho e a
criação do Colegiado Superior foram indispensáveis, pois acarretaram numa maior integração entre as instituições.
Do ponto de vista da Polícia Civil, o delegado-geral Marcos Ghizoni Júnior garante
que o maior índice de resolutividade gera uma sensação de punibilidade nos criminosos.
Com isso, eles se sentem desmotivados a cometer as infrações.
Fonte: Assessoria de Imprensa - Secretaria de Estado da Comunicação – SECom

Corupá

Neste sábado(22) acontece das 8h às 11h30, no Posto de Saúde do centro (rua Nereu
Ramos) a vacinação contra Covid para crianças de 5 a 11 anos, com comorbidades e 11 anos
sem comorbidades, de acordo com a disponibilidade de doses recebidas (até agora apenas
90 doses destinadas à essa faixa etária).
Com informações da ASCOM – Prefeitura de Jaraguá do Sul

Turismo de SC - BRDE
concede R$ 159 milhões
para empresas do setor
Para auxiliar empreendedores de Santa Catarina impactados pela crise econômica, o
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) disponibilizou em 2021 recursos na ordem de R$ 159 milhões para ﬁnanciar projetos de investimentos ou como fonte
de capital de giro. Os valores ajudaram a manter negócios e empregos, por exemplo, nas
empresas de agências de viagens, empreendimentos turísticos de médio e grande porte,
hotéis e pousadas, restaurantes e lanchonetes, transporte de passageiros, etc.
Além de recursos próprios do banco, os valores também foram disponibilizados por
meio do Fundo Geral de Turismo (Fungetur) do Ministério do Turismo, e do SC Mais
Renda Empresarial, programa do Governo do Estado, com subsídio integral dos juros, operacionalizados pelo BRDE. Os projetos contemplados são para implantação, ampliação,
modernização e reforma de empreendimentos turísticos, além da compra de equipamentos
e capital de giro isolado, principalmente, para micro e pequenas empresas – recursos que
ajudam no ﬂuxo de caixa.
“Os investimentos para o turismo, além de ajudar os empresários a desenvolver seus
negócios, têm sua importância social por manter e ajudar a gerar mais empregos e atrair
renda para o Estado”, comemora o diretor ﬁnanceiro do BRDE, Eduardo Pinho Moreira.

Fonte: Assessoria da Diretoria BRDE Santa Catarina
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FIC – Festival
Internacional
de Circo está
de volta!
Colegiado da
Avevi realiza Live
“Janeiro Branco:
o mundo pede
saúde mental”
Na próxima segunda-feira, dia 24, o
Colegiado da Avevi realiza Live especial
com o tema Janeiro Branco: o mundo
pede Saúde Mental.
Participarão da conversa a presidente do Colegiado da Mulher Vereadora da
Avevi e Procuradora da Procuradoria da
Mulher de Jaraguá do Sul, Nina Santin
Camello, a presidente do Coletivo Feminino, Marisa Lorenceti, e a Gerente de
Saúde Mental, Vane Duarte.
Na pauta do encontro, a campanha
nacional Janeiro Branco, a Lei Municipal 8634, a 1ª Conferência Municipal da
Saúde em Jaraguá do Sul, entre outros
assuntos relacionados a saúde mental. O
evento acontece a partir das 19h30, através das redes sociais da Avevi.
Sobre a Lei 8634
Em fevereiro de 2021, a Câmara de
Vereadores de Jaraguá do Sul, aprovou a
Lei 8634, de autoria da vereadora Nina
Santin Camello, que cria no município
o “Janeiro Branco”, uma campanha que
chama atenção da sociedade para as
questões relacionadas à saúde mental e
emocional.
A data existe desde 2014 e o texto
da lei tem como objetivo promover discussões, palestras, debates e iniciativas,
convocando toda a sociedade a exercitar
a cidadania em prol das questões relativas à saúde mental.
Neste ano, a Prefeitura de Jaraguá
do Sul realiza a 1ª Conferência Municipal de Saúde Mental, nos dias 2 e 3 de
fevereiro, com o tema “A política de
saúde mental como direito: pela defesa
do cuidado em liberdade, rumo a avanços e garantia dos serviços da atenção
psicossocial no SUS”.

Fevereiro Roxo e Laranja
É hora das campanhas Fevereiro Roxo e Laranja. Essas iniciativas fazem referência a quatro doenças que, por serem de difícil diagnóstico, levantam muitas
dúvidas: a Leucemia, o Lúpus, a Fibromialgia e o Mal de Alzheimer. Conhecer
mais sobre elas é muito importante, principalmente se um familiar ou um amigo
receberem um diagnóstico positivo para uma delas. Aﬁnal, reconhecer o problema
em seus estágios iniciais colabora para que o paciente possa receber o tratamento
certo e passar por esse momento difícil com tranquilidade. Saiba mais sobre as duas
campanhas.

Em Março tem palhaçada?! Tem
sim, senhor. São Paulo sediará pelo
quarto ano o FIC – Festival Internacional de Circo, realizado pela Prefeitura de São Paulo, por meio da
Secretaria Municipal de Cultura, em
parceria com a Associação dos Amigos do Centro de Memória do Circo.

O objetivo do festival é proporcionar a apresentação de espetáculos
circenses nacionais e internacionais,
de forma gratuita para a população.
A programação acontecerá de forma
descentralizada, atendendo diversas
regiões da cidade e crianças de 0 a
100 anos. Para participar desta ediFevereiro Laranja
A campanha alerta para a Leucemia, um tipo de câncer que tem seu início na ção, os grupos e companhias deverão
medula óssea, local onde o sangue é produzido. De acordo com o Instituto Nacional inscrever seus projetos através do
do Câncer (Inca), em 2020 foram registrados mais de 10 mil casos e 7 mil mortes link https://bityli.com/qXQQJ. As
provocadas pela doença.
inscrições se encerram no dia 28/01.
Como existem mais de 12 tipos de Leucemia, que podem acometer pessoas
em qualquer idade, é muito importante estar atento à doença para identiﬁcá-la em
seu estágio inicial e para que haja maior chance de cura – objetivo da campanha
Fevereiro Laranja.
A iniciativa também busca incentivar o transplante de medula óssea, que pode
ser necessário dependendo da gravidade do caso. Como apenas um doador é compatível a cada 100 mil pacientes, é essencial aumentar o número de pessoas cadastradas como doadores de medula óssea.

Fevereiro Roxo

Ao contrário da maioria das campanhas de cores, que são atribuídas a apenas
uma doença, o Fevereiro Roxo conscientiza sobre três problemas distintos: Lúpus,
Fibromialgia e Mal de Alzheimer.
Lúpus é um distúrbio que afeta o sistema imunológico, causando a produção
de anticorpos em excesso e provocando inﬂamações e lesões em órgãos internos ou
na pele. O Lúpus pode ocorrer em pessoas de qualquer idade e sexo, mas é mais comum em mulheres de 20 a 45 anos. A Sociedade Brasileira de Reumatologia estima
que cerca de 65 mil pessoas vivem com a doença atualmente no Brasil.
Já a Fibromialgia é um problema reumático caracterizado por uma dor muscular generalizada e crônica, que pode evoluir para a incapacidade física. Assim como
no caso do Lúpus, a maioria dos pacientes são mulheres e, segundo a Sociedade
Brasileira de Reumatologia, pelo menos 5% dos pacientes que vão a um consultório
de Clínica Médica têm o problema. Ele geralmente aparece entre os 30 e 60 anos,
mas também pode ser identiﬁcado em crianças, adolescentes e pessoas mais velhas.
O Mal de Alzheimer, por sua vez, é um transtorno neurodegenerativo que tem
uma evolução lenta e progressiva, se manifestando principalmente em pessoas com
mais de 65 anos. À medida que a doença evolui, os sintomas também vão se agravando, podendo manifestar diﬁculdades para conversar ou interagir com outras pessoas. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, quase 2
milhões de pessoas têm demência no Brasil, sendo que cerca de 40 a 60% delas são
do tipo Alzheimer.
Tanto para o Fevereiro Laranja quanto para o Fevereiro Roxo, o autocuidado é
imprescindível. Aﬁnal, é necessário que você esteja atento ao seu próprio corpo e,
caso perceba algo suspeito ou estranho, entre em contato com seu médico de referência. Pratique o autocuidado, tenha hábitos saudáveis e compartilhe essas campanhas para alertar a todos sobre essas doenças!

Fonte: Assessoria Parlamentar da
Fonte: https://cms.tapcore.com.br/noticia/74/24069?inibir_topo=1&inibir_roVereadora Nina Santin Camello
dape=1&iframe_portal_saude=1

A saber
O FIC já realizou três edições e
se tornou um dos festivais mais importante do país, trazendo entretenimento, qualiﬁcação, informação
e troca de saberes, ações muito importantes para a categoria circense
e para o público. Essas três edições
foram de enorme sucesso, apresentando números impressionantes em
cada edição: média de 70 grupos/
espetáculos (cerca de 400 artistas),
75 intervenções artísticas, com 20
apresentações volantes (cerca de 400
artistas) , mesas formativas, mesas
de debates, palestras, exposições e
várias lonas montadas dentro da cidade do circo. O Festival também
gerou emprego direto para seguranças, carregadores, equipe de limpeza,
contrarregras, capataz, operadores de
som, de luz, técnicos de vídeo, fotógrafos, designer gráﬁco, costureiras,
e muitos outros proﬁssionais.
As inscrições foram encerradas
no dia 28/01, e o Festival acontecerá
de 23 a 27 de março
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Espaço do Campo
Agenda Epagri

Mesclando cursos à distância, cursos on-line, reuniões temáticas, e diversos outros
eventos, a Epagri mantem atualizada em seu site, a Agenda do Mundo Epagri para o Agro,
que são oferecidos à sociedade.
Acesse https://www.epagri.sc.gov.br/index.php/solucoes/cursos-e-eventos/ ou o Espaço Epagri no youtube, (https://www.youtube.com/c/Capacita%C3%A7%C3%B5esEpagriOnline) onde você encontra diversas opções de Capacitações On-line à sua disposição

É a Epagri indo até o Campo.

Falando em Epagri indo até o Campo, você conhece o aplicativo Epagri Mob ?
O Epagri Mob oferece Conhecimento, Tecnologia e Assistência técnica no seu dispositivo móvel. O aplicativo está disponível para Android e IOS.
Nesse espaço o produtor pode acessar seu prontuário na Epagri, ter acesso a versão
digital de laudos solicitados, e ter assistência técnica remota.
Utilize a assistência para conversar com o técnico da Epagri sobre um problema ou
dúvida, podendo encaminhar fotos e documentos.

Governador sanciona leis
do Bolsa Estudante e da
expansão da internet no
meio rural
O governador Carlos Moisés sancionou leis importantes para o desenvolvimento econômico e social de Santa Catarina, incluindo o Bolsa Estudante e as diretrizes para levar
conexão de qualidade à internet ao meio rural. As iniciativas estão alinhadas aos objetivos
do programa Gente Catarina, criado pelo Governo do Estado para elevar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) dos municípios catarinenses.

Bolsa Estudante

Por meio do Bolsa Estudante, até 60 mil alunos matriculados no Ensino Médio ou na
Educação de Jovens e Adultos (EJA), cujas famílias estejam inscritas no CadÚnico e tenham 75% de frequência poderão receber R$ 6.250 por ano, pagos em 11 parcelas mensais
de R$ 568. Os estudantes que receberão o benefício serão selecionados conforme o grau de
carência socioeconômica.

Internet no campo

Agora também já é lei o programa do Governo do Estado para levar internet de qualidade ao meio rural, em tecnologia não inferior a 4G. Conforme o texto aprovado pela
Assembleia Legislativa e sancionado pelo governador Carlos Moisés, R$ 100 milhões serão
investidos nos próximos dois anos para melhorar a conectividade no campo.
O secretário de Estado da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, Altair Silva,
projeta um ganho para a economia e qualidade de vida.

Santa Catarina atualiza
legislação estadual para
proteger os rebanhos da
peste suína africana
Para manter a saúde de seus
rebanhos, Santa Catarina reedita
as normas que tratam de alimentação animal. Nesta quinta-feira,
20, a Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural publicou a Portaria nº
2/2022 que renova a proibição de
alimentar bovinos, búfalos, suínos,
caprinos e ovinos com restos de

comida ou resíduos de origem animal.
Com a medida, a Secretaria da Agricultura intensiﬁca as ações para
manter a saúde dos rebanhos catarinenses. Os restos de alimentos (como os
das refeições da família, de restaurantes ou hospitais) podem ser uma fonte
de contaminação para doenças graves, como a peste suína africana, peste
suína clássica e a febre aftosa.
Os animais devem ser alimentados com ração apropriada e isso é válido
tanto para quem tem a criação para consumo próprio quanto para ﬁns comerciais.
O diretor de Defesa Agropecuária da Cidasc, Diego Torres Severo, ressalta a importância da conscientização de todos já que a ocorrência de qualquer uma dessas doenças pode trazer prejuízos incalculáveis para SC.“Para combater o fornecimento de restos de alimentos aos animais, a equipe
técnica da Cidasc realiza ﬁscalizações em propriedades e estabelecimentos
que possam estar vendendo ou fornecendo restos de comida para alimentar
animais. Também é realizado trabalho educativo, orientando os produtores.
Essa é uma medida importante para protegermos nosso agronegócio".
A Portaria proíbe ainda a criação e a permanência de animais em lixões,
bem como o recolhimento e a utilização de restos de alimentos destes locais
para alimentá-los. Os animais, os restos de alimentos e os resíduos de origem
animal encontrados nessas condições serão apreendidos, sacriﬁcados ou destruídos sanitariamente, não cabendo indenização aos proprietários.

Importância do agronegócio para a economia de SC
O agronegócio é o carro-chefe da economia catarinense, responsável por
quase 70% de toda exportação e por mais de 30% do Produto Interno Bruto
(PIB) estadual. As agroindústrias empregam mais de 60 mil pessoas de forConforme o texto do projeto, o Governo do Estado também autoriza as concessionárias ma direta e contam com 55 mil famílias integradas no campo. A produção
ou permissionárias de distribuição de energia elétrica a compartilharem suas estruturas, sem
catarinense é exportada para mais de 150 países, entre eles os mercados mais
custos, para a passagem de cabos do serviço de telecomunicação nas áreas rurais. Este era o
exigentes e competitivos do mundo.
principal obstáculo à instalação de internet de ﬁbra óptica no meio rural.
Os cabos de internet passarão nas principais estradas rurais de Santa Catarina e os
recursos previstos no projeto devem ser utilizados para viabilizar a instalação dos serviços
de telecomunicação nos municípios. A Secretaria da Agricultura dará o suporte para que os
produtores consigam fazer a conexão com suas propriedades.
Após a instalação da estrutura de ﬁbra óptica nas estradas rurais, os agricultores contarão com o apoio da Secretaria para fazer a conexão com suas propriedades.
O Fundo de Desenvolvimento Rural (FDR) possui uma linha de crédito especial, com
ﬁnanciamentos sem juros, para que os agricultores conectem suas propriedades à infraestrutura de ﬁbra óptica do município. “É um grande programa, uma ação de Estado, para levarmos internet para o campo. Vamos gerar uma revolução no agro catarinense, aumentando a
atratividade do meio rural, dando possibilidades de escolha e estudos para os jovens agricultores. Assim como as cidades, o Interior também estará conectado”, comemorou Altair
Silva.
Fonte: Assessoria de Imprensa - Secretaria Executiva de Comunicação – SECom

Peste Suína Africana
A peste suína africana (PSA) está presente em mais de 50 países, entre
eles, a República Dominicana e o Haiti - este é o primeiro registro da doença
no continente americano desde a década de 80. A PSA é uma doença viral
que não oferece risco à saúde humana, mas pode dizimar criações de suínos,
pois é altamente transmissível e leva a altas taxas de mortalidade e morbidade. A última ocorrência de PSA no Brasil foi registrada em 1981 e, desde
1984, o país é livre de peste suína africana.
Fonte: Assessoria de Imprensa - Secretaria de Estado da Agricultura, da
Pesca e do Desenvolvimento Rural
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Esportes
Com base do ano passado
e reforços, Jaraguá dá o
pontapé em 2022
O 2022 do Jaraguá começou! Depois das férias logo após o título do
Campeonato Catarinense sobre o rival Joinville em dezembro, o elenco se
reapresentou em 31 de janeiro. No ginásio do Sesi, o time agora comandado
por Xande deu início à pré-temporada em mais um ano cheio de expectativas, com a disputa de seis competições: Liga Nacional, Taça Brasil, Copa do
Brasil, Estadual, Jogos Abertos de SC e Recopa Catarinense.
A Recopa, aliás, é o primeiro compromisso marcado e já valendo a taça,
contra o São Lourenço, campeão da Copa SC. O jogo de ida está previsto
para 12 de março, no Oeste do Estado, e a volta no dia 23, na Arena. Até lá,
o time terá pouco mais de um mês de preparação e deve fazer, no mínimo,
dois jogos-treino para buscar o segundo troféu a nível estadual consecutivo.
O foco inicial vai para parte física. Após visita a um dos patrocinadores e
testes de Covid-19 pela manhã, os jogadores se reuniram no Sesi pela tarde,
onde o técnico Xande teve o primeiro contato com o grupo em quadra.
O supervisor Marcio Souza também discursou para os atletas, que em
seguida deram início às atividades físicas, supervisionadas por Jonas Barbosa, novo analista de desempenho e auxiliar do preparador físico João Carlos
Romano, que está com a seleção brasileira na Copa América.
O elenco ainda passará por outros exames físicos, além de clínicos e
ﬁsiológicos, de rotina de uma pré-temporada, com o ﬁsioterapeuta Wilson
Gomes Junior.
“Precisamos tirar os atletas do descanso nesse primeiro momento por
eles virem de um período de férias. Temos a primeira competição em março
e vamos casar esses trabalhos físicos e com bola até a estreia”, disse Jonas,
ex-Blumenau.
Caras novas e conhecidas
Romano e o ala Pett foram as únicas ausências no primeiro dia, enquanto os três jogadores contratados estiveram presentes. Dois já são bem conhecidos pela torcida: o goleiro Tiago (ex-Atlântico), multicampeão na ‘Era
Malwee’, e o ala Neto (ex-Foz Cataratas), que já jogou o Jasc pela equipe.
Cara nova mesmo é o também ala William Mineiro, companheiro de
Neto no Foz. “É um prazer estar nesse clube com uma história tão rica e
gigante. Fiquei muito feliz com o acerto e a expectativa é muito boa de fazer
uma grande temporada”, disse.
O trio se junta aos nove remanescentes do ano passado: os goleiros João
Neto e Bruninho, os ﬁxos Leco e Pirulito, os alas Felipe, Pett e Nenê, o ﬁxo/
ala Jhoy e o pivô Eka. Além deles, quatro jovens das categorias de base participaram desse início de pré-temporada.
“Temos uma mescla de jogadores jovens e experientes. Tivemos perdas
signiﬁcativas, mas os que chegaram vão agregar muito. São jogadores com
muita qualidade técnica e com ambição de querer ser fora da média. Não
tenho menor dúvida que vão corresponder e a equipe está bem suprida nessa
questão de elenco”, destacou Leco.
Mas o elenco não está completamente fechado. A intenção é trazer pelo
menos mais dois jogadores para reforçar o grupo, sendo que a chegada de um
pivô é a maior prioridade, já que Xande conta apenas com Eka para posição.
Fonte: Lucas Pavin

Governo do Estado e
Fesporte entregam as
Arenas de Verão
O ﬁnal de semana(15 e 16/01) foi de entregas das Arenas de Verão no litoral catarinense. Esportes, lazer e muita diversão marcaram o início das atividades nas Arenas. O cerimonial de Laguna, programado para sexta-feira(14) não aconteceu em função de um grave
acidente náutico ocorrido nas proximidades da praia do Mar Grosso, onde está localizada a
Arena. Já no Sábado a Arena Laguna foi aberta ao público. Também foram entregues neste
ﬁnal de semana as Arenas de São Francisco do Sul, Piçarras, Navegantes, Penha, Barra Velha, Laguna, Araranguá e Arroio do Silva. A gestão de cada Arena está sendo realizada pelas
prefeituras parceiras do projeto. Já as competições terão a organização das Federações de
Vôlebol(FCV) e Beach Tênis(FCT). O Governo do Estado, por meio da Fesporte, está investindo cerca de R$ 5 milhões nas arenas. Além do estímulo a prática de atividades físicas
nas comunidades, as Arenas passam a ser um atrativo turístico importante nos 12 municípios
durante a temporada de verão. “Feliz pela entrega e por ver as Arenas em atividade. Muito
legal ver as comunidades e turistas aproveitando as Arenas. Também sou muito grato ao
Governo do Estado e aos prefeitos que acreditaram na idéia e que trabalharam muito com a
gente para que tudo isso virasse realidade. A resposta dada por todos os Municípios parceiro
foi sensacional”, destacou Kelvin Soares, presidente da Fesporte.
Além das oito arenas inauguradas, ainda serão entregues outras 4 arenas durante o mês
de Janeiro. A Arena de Balneário Rincão será entregue esta semana em função do calendário
de outros eventos do Município, já a Arena Palhoça, inaugura na praia da Pinheira nesta
sexta-feira(21/1).
As montagens das Arenas de Balneário Barra do Sul e Imbituba estão programadas
para a próxima semana. A primeira etapa do Circuito Aberto de Vôlei de Praia acontece já
no próximo ﬁnal de semana(22 e 23/01), simultaneamente nos municípios de São Francisco
do Sul e Araranguá. As inscrições podem ser realizadas no site: voleidepraiafcv.com
As Arenas de Verão ﬁcarão montadas até o dia 6 de março. A programação e horários
de funcionamento das Arenas estão sendo divulgados nos canais de comunicação(Site e
redes sociais) dos municípios parceiros.
Os modelos de arena comportam de 300 a 500 pessoas, onde serão respeitados os protocolos de prevenção à transmissão de gripes e doenças respiratórias.

As Arenas

Contêiner com paredes de vidro com uma vista panorâmica da Arena. Contêiner com
banheiros, Tendas para sombra, Tenda “Espaço Relax” com redes, puﬀs e sofás, Tenda “Espaço Kids” com brinquedos infantis, Pergolados para descanso Academia ao ar livre equipada com aparelhos e objetos para prática de exercícios, Quadras de vôlei de praia e beach
tênis, Palco e Ombrelones.

Municípios

Araranguá, Arroio do Silva, Balneário Rincão, Imbituba, Laguna, Palhoça, Navegantes, Penha, Balneário Piçarras, Barra Velha, Barra do Sul e São Francisco do Sul.
Fonte: Ascom - Fesporte
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Cultura

Chico Buarque, Edu Lobo, Flavio Venturini e Dominguinhos. Todas as principais apresentações são transmitidas ao vivo, em alta deﬁnição, pelo canal do YouTube do Festival: https://
www.youtube.com/user/institutofemusc.

Femusckinho tem início com participação de mais de 80 alunos

Concerto de abertura do Festival Internacional FEMUSC homenageia
Yara Springmann
O concerto de abertura da 17ª edição do Festival Internacional FEMUSC, neste domingo, 16/01, fez uma homenagem especial à Yara Springmann, uma das fundadoras do Teatro
Scar, que morreu em 10 de janeiro, aos 87 anos. Conhecida como Dona Yara, era incentivadora da música e da arte em Jaraguá do Sul e não perdia nenhuma edição do FEMUSC.
Além de uma retrospectiva com imagens da vida e um vídeo com depoimentos de
Dona Yara, a Orquestra Colonial do FEMUSC, sob regência do maestro Ricardo Kanji,
tocou Ária da Quarta Corda, de Johann Sebastian Bach, durante a homenagem.
O presidente do Instituto FEMUSC, Ary Carlos Pradi, destacou a importância dos proﬁssionais que estão à frente da 17ª edição do Festival Internacional FEMUSC e a dedicação
dos voluntários, professores durante esse período de restrições com a pandemia da Covid-19. “Que esta edição seja lembrada como o renascimento do que estamos passando há
dois anos”, aﬁrmou Pradi.
Já o maestro Alex Klein, diretor artístico do festival, reaﬁrmou a importância de projetos culturais como o FEMUSC. “Saibam que pelos frutos vocês conhecerão a importância
de projetos culturais que são produtivos, têm reconhecimento, são generosos e deixam um
lastro de benefícios à comunidade. Esse FEMUSC é diferente se comparado aos outros,
anteriores à pandemia, mas sua qualidade e produção é a mesma, ressaltou.
Além da homenagem especial à Yara Springmann, o concerto de abertura contou com
apresentação dos Hinos Nacional, composto por Francisco Manuel da Silva com réplicas de
instrumentos e aﬁnação da época da composição e da Independência, com voz e piano, em
alusão ao bicentenário da Independência.
O evento de abertura do Femusc foi encerrado com um show de música popular brasileira apresentado pelos professores do FEMUSC e pela cantora Jane Duboc.

Acessibilidade

O concerto de abertura foi acompanhando também por estudantes surdos que, além da
tradução em libras pela intérprete Clery Dreher, puderam sentir o som através de um instrumento desenhado para captar as ondas sonoras criado pela designer Alessandra Piazera,
resultado do trabalho de conclusão de curso do Bacharel. O aparelho é colocado próximo
ao corpo para que a pessoa sinta as vibrações dos instrumentos musicais. Lucas Pozoca, de
23 anos, explicou que foi muito interessante sentir a música e o movimento. “Eu não ouço
nada, mas ﬁquei muito feliz porque senti uma emoção ao usar esse instrumento; foi muito
bom sentir o som do violino”, aﬁrmou. Já Kelvin Rodrigues Alves, de 14 anos, salientou
que, ao usar o equipamento, pôde sentir a vibração do grave e do agudo.

Espetáculos de alto nível artístico

A 17ª edição do Festival Internacional FEMUSC acontece até 29 de janeiro com apresentações diárias. O público poderá prestigiar diferentes shows divididos em quatro séries:
shows de música popular (Série MPB), concertos de música barroca, clássica e colonial
(Série Música Antiga), concertos orquestrais, óperas e música de câmara (Série Grandes
Concertos), além de palestras informativas (Série Musicalmente Falando).
Na programação, além das comemorações do bicentenário da Independência e da Semana da Arte Moderna, estão presentes obras de mestres da música erudita como W. A.
Mozart, Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach e grandes nomes da MPB como Djavan,

Parte integrante do Festival Internacional FEMUSC, o projeto ensina e incentiva o
aprendizado musical para crianças de 6 a 12 anos. ‘Foi muito legal’. ‘Sabia que o arco da
viola é feito de crina de cavalo?’ ‘Eu adorei’. ‘Posso voltar no ano que vem?’. Essas foram
algumas das frases escutadas das crianças que saiam da primeira aula do Femusckinho na
manhã desta segunda-feira (17), na Universisdade Católica, em Jaraguá do Sul. O Femusckinho é o braço mirim do Festival Internacional FEMUSC, realizado de 16 a 29 de janeiro.
Durante o Femusckinho, que superou a marca de 80 matrículas este ano, as crianças
de 6 a 8 anos têm aulas de musicalização e ﬂauta doce. Dos 9 aos 12 são incentivadas a
conhecer instrumentos de orquestra como violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Todas
participam ainda de oﬁcinas de canto coral e percussão corporal.
De acordo com as gêmeas Laís e Alicia Schiochet e Souza, de 17 anos, e que pela
primeira vez vêm ao Femusckinho na condição de professoras e não de alunas, a música
foi sempre muito incentivada pelos pais. “A partir do Femusckinho eu tive contato com a
música e descobri um talento que é tocar violino”, diz Laís, que atualmente toca em três orquestras, a Orquestra de Cordas da Scar, a Camerata e a Orquestra Jovem. Já Alícia destacou
a importância dos vínculos com alunos e professores. “É um intensivo que nos gera mais
que grandes experiências, gera grandes vínculos”.
Assim como durante todo o festival, as aulas no Femuskinho estão de acordo com as
regras de combate e prevenção à Covid-19.

Concerto das Nações homenageia países latino-americanos e do leste
europeu
Tradição do festival que já está na 17ª Edição, a apresentação destacou
composições das nacionalidades de alunos presentes no evento. O Concerto
das Nações, apresentação tradicional do Festival Internacional – FEMUSC,
destacou a participação de alunos latino-americanos e do Leste Europeu que
participam até 29 de janeiro dos cursos de Música Popular Brasileira e Música Antiga durante o festival em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. O concerto
foi ﬁnalizado com uma homenagem de alunos à cidade de Jaraguá do Sul.
Shows de Música Popular e Recitais de Câmara

Os alunos de instrumentos como percussão, acordeon, violão, bateria, baixo, saxofone
e de canto interpretaram clássicos de João Bosco, Luiz Gonzaga, Rita Lee, Pixinguinha e
Sivuca. Já os alunos do curso de Música Antiga participaram da Série Recitais de Câmara
com apresentações de cravo e viola barroca de duas obras de Johann Sebastian Bach: Prelúdio e fuga em lá maior BWV 888 (livro 2) e Suite 3: Prelúdio. A Série Recitais de Câmara
foi ﬁnalizada com “Da tempeste il legno infranto”, da ópera Giulio Cesare in Egitto de Georg Friedrich Händel, e foi apresentada pela soprano Ligia Ishitani e pelo pianista Matheus
Alborghetti.
Todo dia tem apresentação gratuita de Música Popular Brasileira e Música Antiga no
Festival Internacional FEMUSC que acontece até 29 de janeiro em Jaraguá do Sul. Espetáculos diferentes e de alto nível artístico são apresentados sempre às 18h30 (MPB) e 19h
(Música Antiga) e antecedem a Série Grandes Concertos, realizada às 20h30.
Nas apresentações de Música Popular Brasileira, os alunos do festival sobem ao palco
do Pequeno Teatro do Scar e interpretam obras dos principais compositores brasileiros como
Tom Jobim, Pixinguinha, Sivuca, João Bosco, Luiz Gonzaga, entre outros. O repertório é
deﬁnido antecipadamente, mas o grupo garante bastante improviso também em cada espetáculo.
Já a partir das 19h, durante os Recitais de Câmara, é a vez dos alunos de música antiga
executarem obras de Mozart, Giovanni Battista Pergolesi e Jean François D´Adri, entre outros compositores. Além da experiência com as canções de tempos antigos, a plateia poderá
conhecer instrumentos raros como o cravo e o oboé.
E quem preferir curtir a música popular brasileira um pouco mais tarde, pode aproveitar o café do Teatro Scar a partir das 22h com apresentações também diariamente.
Para os espetáculos de MPB são 160 ingressos gratuitos disponíveis por dia que devem
ser retirados na bilheteria do Scar sempre com 48 horas de antecedência. Em relação aos
concertos de música antiga, diariamente estão disponíveis 60 convites para serem retirados
também dois dias antes de cada apresentação. No Café da Scar são disponibilizados 100
ingressos diários.
A ﬁm de garantir toda a segurança aos alunos, professores, equipe e público, o FEMUSC segue rígidos protocolos sanitários com medição de temperatura, obrigatoriedade
do uso de máscara, álcool em gel disponível e distanciamento social nos espaços de apresentação.
Conheça a programação completa do festival no site www.femusc.com.br
Fonte: Ascom FEMUSC
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A CABECEIRA
NICOLE OTTO HABECH
(@nicolehabech)

Universo dos Livros
Alguns vão dizer que ler demais é uma fuga, ou até mesmo falta do que
fazer. Eu digo que não. Claro que não é saudável mergulhar em qualquer
hobby sem frequentemente subir à superfície e buscar por oxigênio, mas o
equilibrado exercício da leitura só tem benefícios a trazer para quem lê.
Muito além do aprendizado do conteúdo lido, esta prática é capaz de
despertar nosso cérebro para atividades que não são contempladas ao fazer
outras atividades, por isso, novamente, o equilíbrio é tão importante.
Esta é uma breve introdução para falarmos de um universo paralelo, o
Universo dos Livros. Você é ou conhece alguém que é aﬁcionado por livros
e leituras? Os livros permeiam nossa vida, na infância com as mais doces
histórias, na juventude com aventuras e romances, na idade adulta que descobrimos tantas variedades de estilos literários, que nos falta tempo para
ler tudo o quanto desejamos, na velhice que nos sobra tempo, mas as vezes
faltam a visão e a força.

Até o Verão Terminar
Filha de uma mãe problemática e
um pai ausente, Beyah precisou aprender a se virar sozinha desde pequena.
Sua vida foi trilhada com muitas decepeções. Mas ela está prestes a mudar a
sua sorte graças a si mesma, e a mais
ninguém, por conta da bolsa de estudos
que ganhou para estudar em uma boa
universidade.

Se posso lhe dar um conselho: não deixe para mais tarde ou para quando
tiver tempo, ou para quando for mais velho, leia agora. Leia. Qualquer coisa,
desde o rótulo dos produtos que você consome até os mais robustos livros.
Todas as ﬂores que não te enviei

Logo se verá envolto na energia que este Universo emana.

O livro trata de sentimentos, inclusive aqueles que lutamos para esconder, mas que estão ali, esperando o
momento exato para serem libertos. A
inspiração dos poemas de Felipe Rocha chega através da sua imaginação
e da sensibilidade, e, também, da percepção de tudo que está ao seu redor.
Foi depois de muita reﬂexão que, em
2016, nasceu o @tipobilhete, como
forma de trazer um pouco de alegria
para o dia a dia e transbordar aquilo
que atitudes não são capazes de demonstrar.

Ao pensar em presentear alguém, pense em oferecer livros, pode ser que
ﬁquem esperando à cabeceira por um tempo, mas uma hora serão lidos. No
mínimo já estarão contribuindo para a decoração cult do ambiente.
Venho de uma família que preza pela leitura há gerações, passei anos de
minha infância, juventude e vida adulta vendo minha vó debruçada em livros
com grossas lentes de óculos e uma grande lupa para poder enxergar melhor,
acompanho as aventuras literárias de minha mãe e seu irmão, assim como
aprecio cada conversa sobre livros com minha irmã e minhas sobrinhas e
ainda incentivo diariamente meu ﬁlho. É algo prazeroso em nossa família,
que nos conecta naturalmente.
Os livros, além de fonte de conhecimento e lazer individual, transforma-se em parte fundamental na dinâmica familiar.
Nas próximas publicações quero trazer para você leitor um pouco sobre
livros, autores, estilos e literatura. Você está convidado a conhecer a Cabeceira de minha cama e dividir comigo as surpresas e impressões de diversos
livros lidos e que ainda serão.

A partir desta semana o JDC recebe o reforço
de Nicole Otto Habech (instagram: @nicolehabech), que passa a assinar a coluna sobre literatura,
livros e leitura, trazendo um pouco de sua experiência e muitas dicas para que você possa entrar
neste mundo mágico dos livros. Nicole é empresária no setor de turismo onde, junto com o marido Marcio, administram a Bio Cult, em Campo
Alegre-SC, um lugar paradisíaco que, por certo,
vale a pena conhecer.
Seja bem-vinda, Nicole.

Todas as Suas Imperfeições
Narra a história de Quinn e
Graham. Eles se conhecem no pior
dia de suas vidas; ela chega mais
cedo de uma viagem para surpreender o noivo, ele testemunha a traição
da namorada.
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Turismo

Montes e Caminhos e Destino Caminhos de
Corupá
Se você é um amante da natureza, adora uma trilha e é fascinado por cachoeiras, Corupá é o destino certo pra
você! Capital Catarinense da Banana, terra da banana Mais Doce do Brasil para dar aquela energia que você precisa
para trilhar com a gente.
"Há muito em comum entre a vida e uma caminhada, e a principal das semelhanças são as surpresas encontradas
pelo caminho."
Braço esquerdo reabriu ao público
nesta quinta-feira(20).

A beleza acompanha os Caminhantes durante todo o percurso.
Os passeios são realizados com acompanhamento de Condutor Ambiental Local, realizando o Turismo responsável

Apesar de a cozinha permanecer
Público: Adultos, família com boa condição de saúde que desejam ter uma experiência de imersão na natureza
fechada, o acesso ao paredão, às trie
se
refrescar em cachoeiras. Sorriso no rosto e disposição.
lhas e cachoeira estão disponíveis mas
as máscaras são obrigatórias especialNas fotos da Montes e Caminhos, um pouco da maravilha que te espera!!!
mente nas áreas coletivas e na base
das vias.
LIGUE 47 99945-1922 ou acesse https://montesecaminhos.com.br/

Morro do Boi

Prainha da Oma

Cachoeira do Faxinal

Cachoeira Braço Esquerdo - Foto de
João Henrique Bodenmuller

Curte uma bike?
Cachoeira Formosa

Rabo de Cavalo

Braço Esquerdo - Mirante do Ernesto

Morro da Igreja

A Montes e Caminhos, contando com a
parceria da PROCICLO, buscou ideias para
facilitar aquele pedal de Final de semana, e
desenharam um modulo de suporte aos ciclistas da região. Tudo isso para facilitar e
dar mais conforto aquele pedal com amigos,
e só ﬁcar preocupado em pedalar e curtir.
Começa com a sugestão de alguns roteiros. O suporte é feito com acompanhamento de veículo 4×4 durante o pedal, tendo espaço para levar alguns itens pessoais.
A Montes e Caminhos ainda disponibiliza
alimentos e hidratação de atividade, itens de
segurança para bike e ainda de bônus faz a
memória da aventura, com registro fotográﬁco básico.
LIGUE 47 99945-1922 ou acesse https://montesecaminhos.com.br/

